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[মাযা ভনন কনয যম, ‘রা ইরাা ইল্লাল্লা’ ভুনে ফরাই তাীনদয জনয মনথষ্ট, 

ফাস্তনফ তায বফযীত বকছু কযনর ক্ষবত যনই, তানদয উবি  মুবিয েন্ডন] 

ভুবযকনদয ভনন আয একটা ং ফদ্ধভূর ন আনছ। তার এই যম, তাযা 

ফনর থানক, ‘রা ইরাা ইল্লাল্লা’ কানরভা াঠ কযা নে মযত উাভা 

(যাাঃ) মানক তযা কনযবছনরন, নফী (ملسو هيلع هللا ىلص) যই তযাকান্ডটানক ভথথন 

কনযনবন। 

এইরূ যাূরুল্লা (ملسو هيلع هللا ىلص) এয এই াদীবট তাযা য কনয থানক যমোনন 

বতবন ফনরনছনাঃ “আবভ যরাকনদয বফরুনদ্ধ মুদ্ধ কযনত আবদষ্ট নবছ যম মথন্ত না 

তাযা ফনর (ভুনে উচ্চাযণ কনয) ‘রা ইরাা ইল্লাল্লা’।” 

রা ইরাা ইল্লাল্লা এয উচ্চাযণকাযীনদয তযা কযা ম্বনে আয অননক 

াদী তাযা তানদয ভনতয ভথথনন য কনয থানক। 

এই ভূেথনদয এফ প্রভান য কযায উনেয নে এই যম, মাযা ভুনে ‘রা 

ইরাা ইল্লাল্লা’ উচ্চাযণ কযনফ তানদযনক কানপয ফরা মানফ না এফং তাযা মা 

ইো তাই করুক, তানদযনক তযা কযা চরনফ না। 

এই ফ জানর ভুবযকনদয ফনর বদনত নফ যম, একথা ফথজনবফবদত যম, 

যাূরুল্লা (ملسو هيلع هللا ىلص) এফং তানদযনক ইাহুদনদয বফরুনদ্ধ মুনদ্ধ অফতীণথ ননছন এফং 

তানদযনক কনদ কনযনছন মবদ তাযা ‘রা ইরাা ইল্লাল্লা’ ফরত। 

আয যাূরুল্লা (ملسو هيلع هللا ىلص)-এয াাফাগণ ফানূ ানীপায বফরুনদ্ধ মুদ্ধ কনযনছন মবদ 

তাযা াক্ষয বদনবছর যম, আল্লা ছাড়া যকান ইরা যনই এফং ভুাম্মদ (ملسو هيلع هللا ىلص) 

আল্লায যাূর; তাযা নাভাম ড়নতা এফং ইরানভয দাফী কযত। 

ঐ একই অফস্থা তানদয ম্বনে প্রনমাজয মানদযনক মযত আরী (যাাঃ) আগুন 

বদন ুবড়ন বদনবছনরন। এছাড়া ঐ ফ জানরযা স্বীকায কনয যম, মাযা 

ুনরুত্থাননক অস্বীকায কনয তাযা কানপয ন মা এফং তযায যমাগয ন 

মা তাযা রা-ইরাা ইল্লাল্লা ফরা নে। 
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অনুরূবানফ যম ফযবি ইরানভয ঞ্চ স্তনেয যম যকান একবটনক অস্বীকায 

কনয, য কানপয ন মা এফং য তযায যমাগয  মবদ য ‘রা ইরাা 

ইল্লাল্লা’ ফনর। 

তা নর ইরানভয একবট অঙ্গ অস্বীকায কযায কাযনণ মবদ তায ‘রা ইরাা 

ইল্লাল্লা’ এয উচ্চাযণ তায যকান উকানয না আন, তনফ যাূরগনণয দ্বীননয 

ভূর বববি যম তাীদ এফং মা নে ইরানভয ভুেয ফস্তু, যম ফযবি যই 

তাীদনকই অস্বীকায কযর তানক ঐ রা-ইরাা ইল্লাল্লা’ এয উচ্চাযণ যকভন 

কনয ফাাঁচানত ক্ষভ নফ? বকন্তু আল্লায দুভনযা াদী ভূনয তাৎমথ 

হৃদঙ্গভ কনয না। 

মযত াভা (যাাঃ) াদীনয তাৎমথ নে এই যম, বতবন একজন ইরানভয 

দাফীদাযনক তযা কনযবছনরন এই ধাযণা যম, য তায জান  ভানরয বনই 

ইরানভয দাফী জাবননবছর। 

যকান ভানুল মেন ইরানভয দাফী কযনফ তায যথনক ইরাভ বফনযাধী যকান কাজ 

প্রকানয অনবুিত না া মথন্ত য তায জানভানরয বনযািা রাব কযনফ। এ 

ম্বনে কুযআননয য ালণা এই যম, 

“য ভ’ুবভন ভাজ! মেন যতাভযা আল্লায যান ফবগথত , তেন (কাানক 

তযা কযায ূনফথ) ফ বফল তদন্ত কনয যদবে।” (ূযা বনা ৪: ৯৪) 

অথথাৎ তায ম্বনে তথযাবদ বনন দৃঢ় বানফ ুবনবিত ই। এই আাত 

বযষ্কাযবানফ ফুবঝন বদনে যম, এরূ ফযাানয তযা যথনক বফযত যথনক 

তদনন্তয য বস্থয বনবিত া অফয কতথফয। 

তদনন্তয য মবদ তায ইরাভ বফনযাবধতা স্পষ্টবানফ প্রভাবণত  তনফ তানক 

তযা কযা মানফ। যমভন আল্লা ফনরনছন, (পাতাফাইযানূ) অথথাৎ তদন্ত কনয 

যদে। 

তদন্ত কযায য যদালী াফযস্ত নর তযা কযনত নফ। মবদ এই অফস্থানত তযা 

না কযা  তা নরাঃ ‘পাতাফাইান’ু তাাব্বুত (অথথ) অথথাৎ বস্থয বনবিত 

ায যকান অথথ না। 
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এইবানফ অনুরূ াদীগুনরায অথথ ফুনঝ বননত নফ। ঐগুনরায অথথ নফ মা 

আভযা ূনফথ উনল্লে কনযবছ। অথথাৎ যম ফযবিয ভনধয তাীদ  ইরাভ 

প্রকাযবানফ াা মানফ তানক তযা কযা যথনক বফযত থাকনত নফ- যম মথন্ত 

বফযীত যকান বকছু প্রকাবত না নফ। 

এ কথায দরীর নে যম, যাূরুল্লা (ملسو هيلع هللا ىلص) ককবপনতয বালা াভা (যাাঃ)-

যক ফনরবছনরনাঃ “তুবভ তযা কনযছ ‘রা-ইরাা ইল্লাল্লা’ ফরায য ? 

এফং বতবন আয ফনরবছনরনাঃ ‘আবভ যরাকনদযনক তযা কযনত আবদষ্ট নবছ 

যম মথন্ত না তাযা ফরনফাঃ ‘রা ইরাা ইল্লাল্লা’। 

যই যাূরই বকন্তু োনযজীনদয ম্বনে ফনরনছনাঃ 

অথথাৎ “যমোননই যতাভযা তানদয ানফ, তযা কযনফ, আবভ মবদ তানদয যন 

মাই তনফ তানদযনক তযা কযফ ‘আদ জাবতয ভত াবফথক তযা।” (ফুোযী  

ভুবরভ) 

মবদ তাযা বছর যরাকনদয ভনধয অবধক ইফাদতগুমায, অবধক ভাত্রা ‘রা ইরাা 

ইল্লাল্লা’ এফং ুফাানাল্লা উচ্চাযণকাযী। 

োনযজীযা এভন বফন-নম্রতায নঙ্গ নাভাম আদা কযত যম, াাফাগণ মথন্ত 

বননজনদয নাভামনক তানদয নাভানময তুরানা তুে ভনন কযনতন। তাযা বকন্তু 

ইরভ বক্ষা কনযবছর াাফাগনণয বনকট নতই। বকন্তু এফ যকানই উকানয 

আর না তানদয ‘রা ইরাা ইল্লাল্লা’ ফরা, তানদয অবধক বযভাণ ইফাদত 

কযা এফং তানদয ইরানভয দাফী কযা, মেন তানদয যথনক যী’আনতয বফনযাধী 

বফল প্রকাবত ন যগনর। 

ঐ একই মথানয বফল নে ইাহুদনদয তযা এফং ফানু ানীপায বফরুনদ্ধ 

াাফানদয মুদ্ধ  তযাকান্ড। ঐ একই কাযনণ নফী (ملسو هيلع هللا ىلص) ফানী ভুস্তাবরক 

যগানত্রয বফরুনদ্ধ বজাদ কযায ইো যালণ কনযবছনরন মেন তাাঁনক একজন 

যরাক এন েফয বদর যম, তাযা মাকাত বদনফনা। 

এই ংফাদ এফং অনুরূ অফস্থা তদনন্তয য বস্থয বনবিত ায জনয আল্লা 

আাত নাবমর কযনরনাঃ 
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“য ভুবভন ভাজ! মেন যকান পানক ফযবি যকান গুরুতয ংফাদ বনন 

যতাভানদয বনকট আগভন কনয, তেন যতাভযা তায তযতা যীক্ষা কনয 

যদেনফ।” (ূযা হুজযাত ৪৯: ৬) 

যজনন যাে, উনযাি ংফাদদাতা তানদয ম্বনে বভথযা ংফাদ বদনবছর। 

এইরূন যাূরুল্লা (ملسو هيلع هللا ىلص)-এয যম ভস্ত াদীনক তাযা হুজ্জত রূন য কনয 

থানক তায প্রনতযকবটয তাৎমথয তাই মা আভযা উনল্লে কনযবছ। 

াে যাবভাহুল্লা প্রণীত “কাপু শুফুাত” গ্রন্থ যথনক গৃীত। 

অফযাঠয ফইবট ড়ুনাঃ https://tinyurl.com/darulirfan10 
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